
Gmina Kolbuszowa
ul. Oltroficdw Pokoju 21,

36-100 Kolbuszowa, woj. Podkarpackie

Kolbuszowa, dnia 28 stycznia 2019 r.

U | . C Jl ]rt (t i-: ii,' l:)i_r i,l I I it ! 'l

3I -'i {-'i.l i,'.i-, i iJ i,i ij :,t ;r,',/a
iei 17 7). il'-33i,i;,::. 1,.'i'2272939

i.iiP ii14-ii-76-232 Wsryscy Wykonawcy

Wyj aS nienia treSci Specyfikacj i Istotnych Warun k6w Zam6wienia

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargt nieogranic;zonego

nazadanie pn.: ,rBudowa oiwietleniu ulicy Witosa w Kolbuszowej"

Ogloszenie w Biuletynie Zamowieh Publicznych nr 504322-N-2019 z dnia 2019-01-l'/ r.

Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlane

Zamawiaj4cy, tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obroric6w Pokoju 2I, 36 - 100 Kolbuszowa

w zwi4zku z otrrymanymi pytaniami dzialaj4c zgodnie z art.38 ust. 2 Ustawy z dnia29 stycznia2}I4

r. - Prararo zam6wieri publicznych (t j, Dz. U . 2 2018 r. poz. 1986 z p62n. zm.) Zamawiaj4cy, tj . Gmina

Kolbuszowa, ul. Obroric6w Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa wyjaSnia treS6 Specyfrkacji lstotnych

Warunk6w Zamowienia sporz4dzonej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego:

Pytanie nr 1:

Z zapis6w puntu 12.2, 12.5 SIWZ wynika 2e naleiry wyceni6 wszystkie ceny jednostkowe

zal4czorrcgo kosztorysu ofertowego- Rozdzial III SIWZ.. JednoczeSnie w projekcie Umowy zawarto

zapis o ryczakowym charakterze rozliczenia ,a w SIWZ zapis o pomocniczym charakterze

zalqczonych przedmiar6w. Prosimy o zamieszczenie kosztorysu ofertowego kt6ry ma by6 wyceniony.

Odpowiiedi nr I :

Zamawiaj4cy zgadza sig na kosztorys ofertowy uproszczony, z rozbiciem jednak na dwie pozycje:

Cena of'ertowa netto i brutto dla punktu 4.3.1 SIWZ - ,,Przebudowa linii elektroenergetycznych nn

napowietrznych i kablowych", oraz dla 4.3.2 SIWZ - 2. Budowa oSwietlenia ulicznego zgodnie

z projektem ,,Budowa oSwietlenia ulicy Witosa w Kolbuszowej"

Pytanie nr 2:

Proszg o podanie na kt6rym momencie i w jakiej formie (pelnej czy skr6conej) wykonawcarr'a

zal4czy i> ko sztorys ofertowy.



Odpowiedt nr2:

Ceny z kosztorysu ofertowego naleiry podad w ofercie przetargowej. Kosztorys ofertowy naleLry
ztoiry6 wraz z ofert4.

Pvtanie nr 3:

W zal4czonym przedmiarzePrzebwdowy i zabezpieczenia koliduj4cych linii SN i nN kablowych brak

pozycji skr6cgnia i ponownego montaZu na slupie nr l0l4 linii YAKY 4x35 mrn2 , oraz brak

wykonania " wstawek kablowyc[r". Prosimy o zamieszczenie notatki stuZbowej spisanej w PGE

dystrybucja SA RE Mielec

OdpowiedZ n13:

Przy cenach ofertowych, nie ma zflaczenia jak szczeg6lowyjest przedmiar rob6t. Obowi4zuj4oym jest

zakres prac, kt6ry wynika z dokunlentacji projektowej.

Notatka sluZbpwa spisana z PGE Dystrybucja RE Mielec dotyczy tylko przebudowy shtpa nr 614,

kt6ry nie jest objgty postgpowanigm przetargowym, ze wzglgdu na ju| przebudowany (informacja w

SIWZ p-kt 4.3.1).
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